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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar  do Bloco de Esquerda tomou conhecimento da existência  de um depósito  ilegal  de

resíduos,  numa das  margens  do  Rio  Vouga,  nas  proximidades  da  Quinta  do  Boco,  sita  na  freguesia  de

Macinhata do Vouga, concelho de Águeda. .

O local tem sido alvo de diversos depósitos de resíduos com diferentes proveniências, tais como de obras de

construção civil, produtos sobrantes da limpeza de estradas e bermas e resíduos domésticos de pequenas e

grandes dimensões.

Segundo os  relatos  feitos pela  população local  ao Bloco de Esquerda,  as  autoridades competentes foram

alertadas,  mas a aparente  inação  tem perpetuado o estado lastimável  do local  e  tem motivado  pequenos

depósitos de pessoas individuais, que se espalham pela zona, criando vários focos de poluição, a escassos

metros do Rio Vouga.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera estes depósitos ilegais intoleráveis, pelos que não deve

existir nenhuma espécie de indulgência da parte das entidades cuja obrigação é fiscalizar e dissuadir estes

comportamentos. Desta forma, é imprescindível detetar qual a origem dos resíduos depositados junto ao Rio

Vouga, identificar os responsáveis e atuar nos termos da Lei. 

A necessidade de despoluir  o  local  é  premente,  dada  a acumulação  de  resíduos,  que  claramente  podem

prejudicar o meio ambiente circundante. Pelos indícios no local, este depósito ilegal exsite há vários meses,

sem que tenha sido possível apurar com exatidão. Só uma ação despoluente eficaz poderá devolder a higiene

que desejada, presumivelmente, por todos. 

Atendendo  ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro do Ambiente e da
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Ação Climática, as seguintes perguntas:

1. O Governo,  em algum momento,  teve conhecimento dos depósitos de resíduos na margem do Rio

Vouga, em Macinhata do Vouga?

2. As   várias  autoridades  foram notificadas  sobre  a  deposição  ilegal?  Em caso  afirmativo,  quais  as

medidas de inspeção tomadas?

3. De que forma pretende o Governo dissuadir comportamentos criminosos semelhantes?
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